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 BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah 

sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur, mengurus, mengendalikan 

dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat 

setempat dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku. 

Menurut Kansil (2002:149) tujuan pemberian otonomi kepada daerah ialah 

berorientasi kepada pembangunan yaitu pembangunan dalam arti luas, yang 

meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi 

daerah lebih condong merupakan kewajban dari pada hak, hal ini berarti bahwa 

daerah berkewajiban melancarkan jalanya dengan sungguh-sungguh dan penuh 

rasa tanggungawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa. 

Daerah diberikan keluasan untuk menangani urusan pemerintahan dalam 

rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemeberian 

otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing masing daerah. 

Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan 

bahawa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 
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tersebut adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara RI. 

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 

2. Pengembangan kehidupan demokrasi; 

3. Keadilan nasional; 

4. Pemerataan wilayah daerah; 

5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar 

daerah dalam rangka keutuhan NKRI; 

6. Mendorong pemberdayaaan masyarakat; 

7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta 

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). 

Seiring dilaksanakannya otonomi daerah, tidak hanya terjadi desentralisasi 

dalam hal pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah atau dari pemerintah daerah ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

tetapi lebih luas desentralisasi juga telah terjadi dalam pengelolaan barang milik 

daerah. Dimana pada era sebelumnya pengelolaan barang milik daerah terpusat 

https://id.wikipedia.org/wiki/NKRI
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
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pada biro perlengkapan saja, tetapi saat ini pengelolaan barang tersebut sampai ke 

level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Jadi, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk 

mengurus rumah tangganya masing-masing, dan mengembangkan potensi-potensi 

yang ada pada daerah tersebut. Otonomi daerah tidak hanya sebatas penyerahan 

kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan tetapi juga penyerahan pengelolaan 

barang milik daerah hingga level Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

2.2. Pengertian Aset Tetap 

 Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang 

terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud 

(tangible) maupun yang tidak berwujud. Aset tetap adalah aset berwujud yang 

dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative, dan diharapkan 

untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Menurut Carl S. Warren dkk (2015:493) Aset tetap (fixed asset) adalah 

“aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memilikisifat permanen 

seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, 

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 
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masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 

dan budaya. 

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP), 

asset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar: 

1. Aset lancar meliputi meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang dan persediaan; 

2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yaitu meliputi 

investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainya.  

Aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 5 didefenisikan adalah aset berwujud 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat Umum. Aset tetap 

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya. Berikut ini 

merupakan klasifikasi aset tetap: 

1. Tanah  

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 

kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam 

operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.  

2. Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan 

masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.  
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3. Gedung dan Bangunan  

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah 

dan dalam kondisi siap dipakai.  

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan 

dalam kondisi siap dipakai.  

5. Aset Tetap Lainnya  

Golongan aset ini jelas jelas disebutkan dalam Permendagri No.19 Tahun 

2016 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang 

perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan 

tumbuh tumbuhan.  

Menurut Siddiq (2008) pada umumnya aset tetap dapat diklasifikasikan 

dalam empat kelompok, yaitu: 

1. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung 

perusahaan; 

2. Perbaikan Tanah, seperti jalan diseputar lokasi perusahaan yang dibangun 

perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah; 

3. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan 

gudang; 

4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, 

kendaraan, dan meubel. 
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Jadi aset tetap merupakan salah satu jenis aset non lancar yang digunakan 

lebih dari jangka waktu dua belas bulan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 

jenis-jenis aset tetap itu meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan 

mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam 

pengerjaan.  

2.3. Barang Milik Negara/Daerah 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara/daerah aset merupakan 

salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang 

kegiatan operasional pemerintah. Pengertian aset ini mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut 

aset tetap. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang diberi nama aset adalah barang. 

Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 

adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun 

tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.  

Menurut Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 

2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
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Adapun Ruang lingkup Barang Milik Negara/Daerah Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi : 

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D. 

2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yaitu: 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; 

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Barang Milik Negara/Daerah dikategorikan sebagai aset tetap apabila 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau 

dibangun dengan maksud untuk digunakan. Barang milik Negara/Daerah yang 

memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan 

Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya. Sedangkan Barang 

Milik Negara/Daerah berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan 

aktif pemerintah digolongkan sebagai asset lain-lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Aset daerah 

termasuk di dalamnya aset tetap (BMD) merupakan semua kekayaan daerah yang 

dimiliki maupun dikuasai oleh pemerintah daerah yang dibeli atas beban APBD 

atau atas dasar perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud aset tetap di sini 

hanyalah sebatas barang yang berwujud saja. 

 



18 
 

2.4. Manajemen Aset Daerah 

Manajemen Aset diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam 

mengelola penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control 

atau pengawasan terhadap aset tetap dan reevaluasi aset tetap yang disesuaikan 

dengan nilai wajar. Sedangkan menurut A. Gima Sugiama (2013) mengemukaan 

bahwa “Manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan 

kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, 

menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, 

membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan 

efisien.Siklus menajemen aset daerah secara umum meliputi tahap-tahap sebagai 

berikut ini: 

1. Perencanaan dan penganggaran  

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan 

dan menyusun kebutuhan barang dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kemudian masing-masing 

SKPD menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan 

barang dalam bentuk usulan kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui 

pembantu pengelola. Pembantu pengelola menghimpun usulan RKBMD dan 

RKPBMD untuk diteliti namun tidak disusun menjadi dokumen rencana daftar 

kebutuhan barang milik daerah (RDKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan 

barang milik daerah (RKPBMD). Dari usulan RKBMD, ketika dihasilkan 
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dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), langsung menjadi Daftar Kebutuhan 

Barang (DKB) dan tidak diproses lagi menjadi dokumen DKBMD.  

2. Penatausahaan  

Dalam penatausahaan aset tetap dilakukan 3 kegiatan yang meliputi 

kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. SKPD selaku pengguna barang 

melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar 

barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan 

kodefikasi inventaris barang milik daerah. SKPD melakukan pencatatan aset tetap 

sesuai kodefikasi pada kartu inventaris barang hanya golongan A-E karena tidak 

ada sisa pengerjaan dalam berbagai proyek konstruksi yang dilaksanakan 

(golongan F). Dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan disimpan oleh pengelola dan dokumen kepemilikan selain tanah 

dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna. Kemudian pembantu pengelola 

melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Hasil sensus 

barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam 

buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu 

pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Kuasa 

pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran dan 

tahunan kepada pengguna. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang 

semesteran dan tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pembantu 

pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran dan tahunan 

dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya 
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dalam laporan barang milik daerah. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai 

bahan penyusunan neraca daerah.  

3. Pemanfaatan  

Pemanfaatan aset tetap dilakukan dengan bentuk pinjam pakai untuk 

kepentingan pemerintahan Kota daerah. Pemanfaatan dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara 2 pihak yang melakukan 

kegiatan pemanfaatan untuk jangka waktu 2 tahun dengan penjelasan nama, 

pekerjaan dan alamat dari kedua pihak, jenis dan keterangan terkait mengenai 

barang, jangka waktu, cara penyelesaian sengketa, ketentuan lain-lain, pengesahan 

dari Sekretaris Daerah selaku pengelola dan disertai dokumen berita acara 

penyerahan barang.  

4. Pengamanan dan pemeliharaan  

Upaya pengamanan barang yang dilakukan oleh bidang aset selaku 

pembantu pengelola adalah dengan pengamanan secara fisik yang dilakukan 

bersama pihak pengguna barang dengan meninjau secara langsung dan melakukan 

pemasangan papan tanda kepemilikan serta pemagaran. Pengamanan administratif 

lebih cenderung kepada lengkapnya pencatatan aset tetap, mengkoordinasi 

pemberian label, serta menyelesaikan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah.. 

Pemeliharaan sendiri, merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh seluruh 

SKPD dan wajib melakukan pelaporan kepada pengelola melalui pembantu 

pengelola.  
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5. Penghapusan  

Penghapusan aset tetap dari daftar barang milik daerah dilakukan karena 

keadaan aset tetap yang tidak lagi optimal dalam penggunaannya dan ada aset 

tetap yang dijadikan objek dalam penyertaan modal pemerintah. Penghapusan 

tidak dilakukan dengan cara dijual maupun dimusnahkan. 

6. Pemindah tanganan  

Untuk siklus ini, dilakukan sebagai tindak lanjut dari siklus penghapusan. 

Bentuk pemindahtanganan berupa penyertaan modal pemerintah atas barang milik 

daerah berupa. 

7.Pemusnahan 

 Pemusnahan aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan apabila aset 

tidak dapat diperbaiki untuk digunkan kembali. 

Menurut Mahmudi (2009:155) manajemen Aset itu sendiri ke 

depannya/selanjutnya terdiri dari 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya 

saling terkait yaitu: 

a. Inventarisasi Aset; 

b. Legal Audit; 

c. Penilaian Aset; 

d. Optimalisasi Aset; 

e. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset. 

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib 

pengelolaan barang milik negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan 

langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam 
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pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolalaan barang milik daerah 

dilaksanakan berdasarkan azas-azas. 

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di 

bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa 

pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah 

sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah 

harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi 

yang benar. 

4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar 

barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan 

yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi pemerintahan secara optimal. 

5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta 

penyusunan neraca Pemerintah Daerah. 

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan adiministrasi 
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pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan 

aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam 

penyusunan prioritas dalam pembangunan. 

Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai 

kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi 

entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus 

hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus 

hidup aset. 

2.5. Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) 

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 3 

Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.27/2014 adalah tidak sekedar administrative semata, 

tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam 

mengelola aset. Oleh karena itu, ruang lingkup pengelolaan aset Negara 

mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemusnahan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang 

didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus 

perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). 

Sedangkan menurut Basuki (2000:151) pengelolaan barang milik daerah 

merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini 
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adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD dan barasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Pengelolaan aset berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang 

pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dibawah ini dapat dilihat siklus 

pengelolaan aset/barang milik daerah menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri. 

1. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 

Pejabat pengelolaan aset/barang milik daerah adalah sebagai berikut. 

a. Kepala daerah selaku penguasa pengelolaan aset/barang milik daerah; 

b. Sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah; 

c. Pembantu pengelola aset/barang milik daerah; 

d. Kepala SKPD selaku pengguna aset/barang milik daerah. 

2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. 

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 

barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan 

pemenuhan kebutuhan yang akan datang.  

Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban 

tugas dan tanggungjawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) barang apa yang dibutuhkan; 

b) dimana dibutuhkan; 

c) bilamana dibutuhkan; 

d) berapa biaya; 
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e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan; 

f) alasan-alasan kebutuhan; 

g) cara pengadaan. 

3. Pengadaan 

Pelaksanaan pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2015 

dan perubahannya. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 

kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi 

dengan cara Pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), 

penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, 

tukarmenukar,guna susun. Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh 

Panitia/Pejabat Pengadaan dengan tujuan: 

1) Tertib administrasi pengadaan barang daerah; 

2) Tertib administrasi pengelolaan barang daerah; 

3) Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan 

pengadaan barang daerah. 

4. Penggunaan 

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa 

pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Barang 

milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka 

mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

bersangkutan. 
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5. Pemanfaatan 

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 

dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat 

didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran pendapatan 

dan belanja daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya 

penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan barang 

milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah. 

 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, 

bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. 

6.  Pemeliharaan dan Pengamanan 

a. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua 

barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara 

berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan 

pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat 

bertambah. Apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien 

dalam pengelolaannya. 

 Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara: 
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1) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh 

unit pemakai; 

2) Pemeliharaan sedang adalah perawatan yang dilakukan secara berkala oleh 

tenaga terdidik/terlatih; 

3) Pemeliharaan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu-

waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga-duga 

sebelumnya. Biasanya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologis, 

cuaca, suhu, air dan kelembaban, fisik yang mengalami proses penuaan, 

sifat barang yang bersangkutan, benturan, getaran dan tekanan. 

b. Pengamanan 

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 

barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. 

1) Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, 

pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, 

daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan, dll. 

2) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan meelengkapi bukti status 

kepemilikan barang, Misalnya melengkapi sertifikat tanah, Melengkapi BPKB 

dan STNK untuk kendaran bermotor, kuitansi dan faktur pembelian, dll 

3) Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi 

barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan secara 

fisik terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara penyimpanan 

baik tertutup dan terbuka, pemberian garasi terhadap kendaraan bermotor,dll. 

Pengamanan fisik terhadap barang yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan 
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cara pemagaran, penjagaan, pemasangan kamera CCTV, pintu berlapis, 

pemberian kunci ganda, serta pemasangan alarm jika perlu. 

7. Penilaian 

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan 

pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis 

tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Pelaksanaan penilaian 

barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat 

dibidang penilaian asset. 

Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia penilai, 

khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah 

menggunakan nilai jual objek pajak sehingga diperoleh nilai wajar. Penilaian 

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan 

dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut. 

8. Pemindahtanganan 

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 

sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 

dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah. Pemindahtanganan 

barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari 

penghapusan. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 

setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemindahtanganan barang milik daerah 
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berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD 

apabila: 

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 

b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 

disediakan dalam dokumen penganggaran; 

c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri; 

d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; 

e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan 

tidak layak secara ekonomis. 

9. Pemusnahan 

 Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 

barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut 

pemusnahan di lakukan apabila barang milik daerah dimaksud; 

a. Tidak dapat digunakan; 

b. Tidak dapat dimanfaatkan; 

c. Tidak dapat dipindahtangankan; 

d. Alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Pemusnahan dilakukan dengan cara: 

1. Dibakar; 

2. Dihancurkan; 

3. Ditimbun; 
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4. Ditenggelamkan; 

5. Cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

10. Penghapusan 

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari 

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 

penguasaannya. 

11. Penatausahaan 

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. setiap SKPD harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik 

daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan 

penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah. 

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 

perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan 

pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi 

disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayan daerah yang bersifat 

kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris 

tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk tipe, jumlah, ukuran, harga, 

tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. 

 Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas 

setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun 
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karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi 

kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas 

pengelolaan aset/barang milik daerah secara transparan. Setiap SKPD 

menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) 

tahunan. 

12. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan  

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, 

bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan 

untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan 

usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 

mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik 

daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi 

pengelolaan barang milik daerah. 

13. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Menggunkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.   

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang 

menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK BLUD), yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
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melakukan kegiatannya mendasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Pola pengelolaan keuangan dimaksud memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas yang diberikan ini 

diyakini sebagai solusi yang mujarab untuk mengatasi kekakuan pada sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang ada dan dirasakan menghambat pelayanan.  

Makna dari pengertian Badan layanan umum daerah adalah: 

1. BLUD merupakan perangkat daerah, mempunyai pengertian bahwa BLUD 

asetnya merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan; 

2. Perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

BLUD adalah SKPD (sebagai Pengguna Anggaran) atau Unit Kerja pada 

SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran); 

3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 

mempunyai pengertian bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberi 

pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari 

keuntungan; 

4. Kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, 

mempunyai arti bahwa BLUD dterapkan dalam rangka efisiensi anggaran 

dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
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14. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara 

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi 

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 

menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 

Barang milik daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang 

sah berada di bawah pengurusan atau penguasaan kementerian/lembaga negara, 

lembaga pemerintah non kementerian, serta unit-unit dalam lingkungannya. 

Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah 

Republik Indonesia. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi 

dengan bukti kepemilikian atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Barang 

milik daerah selain tanah dan/bangunan harus dilengakapi dengan bukti 

kepemilikan atas nama pengguna barang. 

15. Tuntutan Ganti Rugi 

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik 

daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan 

penyimpan dan/atau pengurus barang berupa tuntutan ganti rugi (TGR) yang 

karena perbuatannya merugikan daerah. Setiap aset yang hilang baik yang 

dilakukan bendahara maupun oleh pajabat atau pegawai berdasakan kelalaiannya 

harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar tetap terjaga 

dengan baik. 

Selanjutnya siklus pengelolaan aset daerah menurut Mahmudi (2009:151) 

ialah meliputi proses sebagai berikut ini: 
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Gambar 2.1. Siklus Pengelolaan Aset Tetap (BMD) Mahmudi, (2009: 151) 

Berdasarkan siklus pengelolaan barang milik daerah menurut Mahmudi di 

atas dapat dijelaskan bahwa proses pengelolaan barang milik daerah ialah meliputi 

proses perncanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, serta penghapusan dan pemindahtanganan. Dimana pada setiap 

item pengelolaan aset tetap (BMD) tersebut, telah dijelaskan dalam siklus di atas. 
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2.6  Pandangan islam mengenai harta 

Q.s. Ali imran 14 

تِ  هََىاِث ِمَه الىَِّساِء َواْلبَىِيَه َواْلقَىَاِطيِر اْلُمقَْىطََرِة ِمَه الزَّهَِة َواْلفِضَّ َمِت َواْْلَْوَعاِم  ُزيَِّه لِلىَّاِس ُحةُّ الشَّ َواْلَخْيِل اْلُمَسىَّ

لَِك َمتَاُع  ُ ِعْىَذيُ ُحْسُه اْلَمآبِ َواْلَحْرِث ۗ َرَٰ ْويَا ۖ َوَّللاَّ  اْلَحيَاِة الذُّ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga). 

Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia sumber daya (harta) 

yang melimpah dari seluruh penjuru bumi dan langit. Manusia diberi tugas untuk 

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraannya di muka bumi dengan 

memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan sesuai dengan tuntunan-Nya. 

Q.s. al-A’raf : 32 

ُىا فِي  ى يَه آَم َّزِ ل ِ َي ل ُْل هِ قِ ۚ ق ْز َه الرِّ اثِ ِم بَ يِّ الطَّ يِ َو ادِ بَ ِع ِ َج ل َر َْخ تِي أ َّ ِ ال تَ َّللاَّ يىَ َم زِ رَّ ْه َح ُْل َم ق

ىن مُ لَ ْع ٍم يَ ْى قَ ِ اثِ ل يَ ُل اْْل ُفَصِّ َك و لِ
زََٰ تِ ۗ كَ اَم يَ قِ َم الْ ْى تً يَ َص الِ ا َخ يَ وْ اةِ الذُّ يَ َح  الْ

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang    

telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah 

yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu 

(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.’{QS. al-

A’raf : 32}. 
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Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah (titipan) dari Allah 

SWT. Sedangkan, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi 

ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya 

bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan 

sesuai dengan ketentuan-Nya 

2.7 Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding hasil penelitian yang 

kita lakukan dengan penelitian yang telah pe rnah ada sebelumnya. Adapun yang 

menjadi penelitian Terdahulu dalam penelitian ini adalah : 

NO NAMA JUDUL HASIL 

1 Mulalinda 

(2014) 

 Efektifitas Penerapan 

Sistem dan Prosedur 

Akuntansi Aset Tetap 

pada Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah 

Kabupaten Sitaro. 

Hasil penelitian menunjukkan 

sistem dan prosedur akuntansi 

aset tetap pada Dinas PPKAD 

kabupaten SITARO 

pelaksanaannya belum efektif 

atau belum terlaksana dengan 

baik. 

 

2 

 

Rasyidah 

Mustika 

(2012) 

 

Evaluasi Penatausahaan 

Aset Tetap Kota Padang. 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penatausahaan aset tetap 

pada Pemerintah Kota Padang 

belum dapat mencapai derajat 

kesesuaian sebesar 100%. Belum 

maksimalnya pelaksanaan 

penatausahaan di Pemerintah 

Kota Padang, disebabkan karena 

masih banyaknya kendala yaitu, 

keterbatasan data pendukung aset 

tetap, sosialisasi peraturan 

tentang penatausahaan aset masih 

lemah, keterbatasan Sumber 

Daya Manusia, kurangnya 

kompensansi yang memadai 

terhadap kesejahteraan pegawai 

di bidang penatausahaan asset. 
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3 Fairoza 

Hilmah KH 

(2013) 

Analisis Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Akuntansi Aset Tetap 

Pada DPKA Kota Padang 

Hasil penelitian dalam 

pelaksanaan penatausahaan dan 

akuntasi aset tetap pada DPKA 

Kota Padang belum efektif 

dilaksanakan, dikarenakan masih 

banyaknya kendala dalam 

penatausahaan tersebut, yaitu 

keterbatasan data pendukung 

asset tetap dan keterbatasan 

sumber daya manusia 

 

2.8 Definisi Konsep 

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari 

variabel yang diteliti. Adapun defenisi konsep pada penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak 

lain, atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan selama 

lebih dari satu periode. 

2. Pengklasifikasian aset tetap secara umum ialah meliputi Tanah, Peralatan dan 

mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya 

serta Konstruksi dalam penngerjaan. 

3. Manajemen Aset diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam 

mengelola penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan 

control atau pengawasan terhadap aset tetap dan revaluasi aset tetap yang 

disesuaikan dengan nilai wajar. 
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4. Pengelolaan Barang milik Negara/daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan asas Azas fungsional, Azas kepastian hukum, Azas 

transparansi, Azas efisiensi, Azas aktabilitas, Azas kepastian nilai, 

5. Siklus pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi kegiatan perencanaan 

penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan dan penyaluran, pemakaian/penggunaan, penatausahaan, 

pengamanan, pemeliharaan, pemanfaataan, penilaian, penghapusan dan 

pemindahtanganan, pengawasan/ pengendalian, dan tuntutan ganti rugi. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep adalah unsur pokok dari penelitian. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa konsep mengungkapkan pentingnya suatu gejala (fenomena), agar 

fenomena yang dimaksud jelas bagi pengamat dan dapat dikaji secara sistematis. 

Dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) terdapat 15 indikator 

berdasarkan permendagri nomor 19  tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan 

barang milik Negara atau daerah, yaitu sebagai berikut: 

REFERENSI INDIKATOR SUB INDIKATOR 

ANALISIS 

PENGELOLA

AN ASSET 

TETAP 

(BMD) 

PERATURAN 

MENTRI 

DALAM 

NEGERI NO 

19 TAHUN 

2016 

1).Perencanaan 

kebutuhan dan 

penganggaran 

a) Barang apa yang dibutuhkan 

b) dimana dibutuhkan 

c) bilamana dibutuhkan 

d) berapa biaya 

 e) siapa yang mengurus dan siapa yang 

menggunakan 

f) alasan-alasan kebutuhan 

g) cara pengadaan. 

 2).pengadaan a. Tertib administrasi pengadaan barang 
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daerah; 

b. Tertib administrasi pengelolaan barang 

daerah; 

c. Pendayagunaan barang daerah secara 

maksimal sesuai dengan tujuan 

pengadaan barang daerah. 

 
3).Penggunaan 

dan pemanfaatan 

a. Tugas pokok 

b. Fungsi 

c. Sewa 

d. Pinjam pakai 

e. Kerja samapemanfaatan 

f. Bangun guna serah dan bangun serah 

guna dengantidak mengubah status 

kepemilikan. 

 4).Pengamanan 

dan 

pemeliharaan 

a. Pengamanan administrasi meliputi 

kegiatan pembukuan, inventarisasi, 

pelaporan dan penyimpanan dokumen 

kepemilikan, laporan mutasi barang, 

daftar inventaris barang, laporan 

semester dan laporan tahunan, dll. 

b. Pengamanan hukum antara lain 

meliputi kegiatan meelengkapi bukti 

status kepemilikan barang, Misalnya 

melengkapi sertifikat tanah, 

melengkapi BPKB dan STNK untuk 

kendaran bermotor, kuitansi dan faktur 

pembelian, dll 

c. Pengamanan fisik dilakukan untuk 

mencegah terjadinya penurunan fungsi 

barang, penurunan jumlah barang, dan 

hilangnya barang. Pengamanan secara 

fisik terhadap barang-barang bergerak 

dilakukan dengan cara penyimpanan 

baik tertutup dan terbuka, pemberian 

garasi terhadap kendaraan 

bermotor,dll. Pengamanan fisik 

terhadap barang yang tidak bergerak 

dapat dilakukan dengan cara 

pemagaran, penjagaan, pemasangan 

kamera CCTV, pintu berlapis, 

pemberian kunci ganda, serta 

pemasangan alarm jika perlu 

 

 5).Penghapusan, 
a. Tidak dapat digunakan 



40 
 

pemusnahan dan 

pemindah 

tangannan 

b. Tidak dapat dimanfaatkan 

c. Tidak dapat dipindahtangankan 

d. Alasan lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

e. Dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau 

disertakan sebagai modal Pemerintah 

Daerah 

 6).Pembinaan, 

pengawasan dan 

pengendalian 

a. Pemberian pedoman, bimbingan, 

pelatihan, dan supervise 

b. mengarahkan agar pekerjaan yang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan 

c. untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan. 
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2.10 Kerangka Pikir 

 Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Siklus Kerangka Pikir Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkaian Kegiatan Dan 

Tindakan Terhadap 

Barang Daerah 

PEMENDAGRI NO 19 TAHUN 

2016 

 

Siklus Pengelolaan BMD: 

1. Perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran 

2. Pengadaan 

3. Penggunaan dan  Pemanfaatan 

4. Pemeliharaan dan pengamanan 

5. Penghapusan, Pemusnahan dan 

Pemindatanganan 

6. Pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian 

Pengelolaan Aset Tetap 

(Barang Milik Daerah) 

UU NO 27 TAHUN 2014 

BAB I PASAL 3 

Mengenai Pengelolaan Barang Milik 

Daeah 


